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Bátran hirdessük a párt igazságát 
Három megye kommunista vasutasainak tanácskozása Szegeden ;; 

Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye kommunista 
vasutasainak képviselői tanácskoztak tegnap, szerdán 
délelőtt Szegeden, a MÁV Petőfi Művelődési Otthonban. 
Az aktívaértekezletet Zalahegyi Lajos elvtárs, a Szegedi 
MÁV Igazgatóság csomóponti pártbizottságának titkára 
nyitotta meg. Részt vett a tanácskozáson Némeh Károly 
eivárs, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a 
Csongrád megyei párt-végrehajtó bizottság első titkára, 
Németh József elvtárs, a MÁV vezérigazgatója, posta- és 
közlekedésügyi miniszterhelyettes és Borsodi János elv-
társ, a MÁV Szegedi Igazgatóságának vezetője is. 

A közel . 350 kommunista 
vasutas előtt Annus István 
elvtárs, a Szegedi MÁV 
Igazgatóság pártszervezőie 
tartott részletes beszámolót 
a vasutas pártszervezetek te-
vékenységéről és az elkövet-
kezendő feladatokról. 

Annus elvtárs részletesen 
taglalta a munkafegyelem 
megszilárdításáért, a tár-
sadalmi tulajdon védelmé-
ért folytatott munkát. 

Hangoztatta, hogy a fegyel-
mezetlenséget elkövetőket 
azonnal felelősségre vonták. 
Az igazgatóság területén 
azonban az utóbbi időben 
szaporodtak a lopások, a 
dézsmálások. Éppen ezért 
még sok a tennivaló, hogy e 
hibáikat rövid időn belül 
megszüntessék. 

A takarékosságról szólva 
beszámolt arról, hogy a párt 
és a kormány felhívása alap-
ján — az igazgatóságot meg-
előzve! — 

különösen a vasutas i f jú-
ság jelentős takarékossági 
kezdeményezéseket tett. 

A v a s ú t i KISZ-szervezetek 
500 ezer forint megtakarítást 
vállaltak. A Szegedi Fűtő-
házban minden műszakban 
egy-egy takarékossági bi-
zottságot hoztak létre. Szólt 
arról is, hogy az önköltség 
csökkentésében még sok a 
lehetőség és a tennivaló. Az 
igazgatóság területén az egy 
főre eső összes költség 1955-
höz viszonyítva emelkedett. 
Ugyanakkor az egy főre eső 
teljesítmény csökkent. A 
kommunistáknak elsőrendű 
feladata ezen a helyzeten 
változtatni; 

A beszámoló megáöapítoí-
ta, hogy 

az utóbbi hónapokban ja* 

lentősen fellendült az 
újítómozgalom. 

Az első negyedévben közel 
200 ezer forintot osztottak 
szét a jó munka jutalma-
ként a vasutasdolgozók kö-
zött. Azután hibaként emlí-
tette meg, hogy a vasutas 
pártszervezetek területein 
tapasztalható a nacionalista, 
soviniszta nézetek terjedése. 
Ez igen veszélyes dolog, 
mert az utazó személyzet 
szinte egy huszonnégy óra 
alatt az ország legfontosabb 
vonalhálózatait be jár ja és 
ha nem küzdenek a vasutas 
kommunisták a káros néze-
tek terjesztése ellen, akkor 
ez súlyos következmények-
kel járhat. Befejezésként be-
szélt Annus elvtárs a külön-
böző szakszolgálati ágak 
munkájáról ós több javasla-
tot terjesztett a kommunista 
aktíva elé a jobb munka ér-
dekében. 

Az aktívaülésen a három 
megye különböző munkahe-
lyein dolgozó kommunista 
vasutasok közül számosan 
szólaltak fel. Lengyel Ist-
ván elvtárs, Szeged Állomás 
párttitkára, Eszes Mátyás 
elvtárs, a szentesi építési fő-
nökség pártti tkára és má-
sok foglalkoztak a takaré-
kossággal, a pórtélét belső 
kérdéseivel. Többen arról is 
beszélték, hogy milyen el-
lenséges, hibás nézetek 
adódnak munkaterületükön. 
Olasz István elvtárs, a Vas-
útforgalmi Technikum igaz-
gatója a vasutas-utánpótlás 
kérdéseiről szólott. 

Felszólalt a pártaktíván 
Németh Károly élvtárs, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a Csongrád me-
gyei r>ártbizottság első titká-
r a is. Bevezetőjében a vas-
út jelentőségéről szólott, 

majd az osztályharc néhány 
kérdését vázolta. Azután 

a szovjet párt- és kor-
mányküldöttség nagy je-
lentőségű magyarországi 
látogatásával foglalkozott. 

Hangoztatta, hogy a baráti 
Szovjetunió testvéri segítsé-
ge nélkül az ellenforradalom 
után nem lett volna hazánk-
ban 16 százalékos reálbér-
emelkedés, nem kaptak vol-
na a magyar munkások az 
elmúlt hónapiakban egymil-
liónál több nyereségrészese-
dést. A továbbiakban rámu-
tatott : 

a kommunisták munkál-
kodjanak azon minden 
erejükkel, hogy gazdasá-
gilag mielőbb a saját lá-
bunkon tudjunk megállni. 

Ezután a nemzetközi élet 
néhány problémáját érintet-
te Németh Károly elvtárs, 
majd hangsúlyozta, hogy 
kommunista offenzívára van 
szükség a vasút különböző 
munkahelyein is. Bátran, 
kendőzetlenül hirdessük a 
párt igazságát — a dolgozó 
emberek érdekében. 

Németh József elvtárs, mi-
niszterhelyettes felszólalásá-
ban rámutatott arra is, hogy 
a szakszolgálati ágaknak, 
megvan a sajátságos feladatuk 
a fokozottabb takarékosság-
ban. Felhívta a "figyelmet ar-
ra is, hogy 

Erősödik a remény 
a z őszies idő birkózik az áprilisi ta-

vasszal. A ritkán kibúvó nap ere-
je mégis a gyökerekből már jó 

néhány napja a riigyekbe, sót már a le-
velekbe kergette az életadó nedvet. A 
Rákóczi tér zöldülő bokrokkal szegélye-
zett fűpázsitján, távol az édesanyák óvó, 
figyelő tekintetétől, nekivetkőzött gyere-
kek játszanak. A »SZEAC« és a »Fradi-
játékosai kergetik az apró gumilabdát. 
Amikor négyen-öten is összefutnak, kop-
pannak a fejek, csattognak a lábszárak. 
Néha-néha eltörik egyik-másiknál a »mé-
cses«. Bíró nincs, így, aki bírja marja. 
Aztán ha elmérgesedik a helyzet, nem-
ritkán a téren áthaladó, munkába siető 
vagy munkából jövő felnőtteknek kell 
közbeavatkozni a sportszerűtlenség lát-
tán. Aztán ismét csend lesz, folytatják 
a játékot, ahol abbahagyták. 

Odébb, a függőhintán egy kislány és 
fiú azon vetekszik, ki száll magasabbra. 
Nevetnek, csicseregnek, mintha csak ket-
ten lennének a téren. Észre sem veszik, 
hogy a nagy mérkőzésen a kis Gilic és 
Fridmanszki összecsapása után, a tömzsi, 
fekete gyerek, Vass Pista — mert itt 
a játékosoknak nevük is van — szabadot 
rúg, hozzá akkorát, hogy az új házak 
építőihez száll a laszti. Néhány malter-
hordó legény kapva kap az alkalmon, fe-
jelgetnek, passzolgatnak egy ideig, majd 
egy erőteljes rúgástól magas ívben repül 
vissza a labda. De hogy hova esik, azt 
már nem nézi senki, mert a házak fölött 
zúgva száll el az utasszállító repülőgép. 
Ezt figyeli most minden szempár. S ha 
húzni tudnák vissza a tekintetek a gépet, 
talán nem is szállhatna tovább. 

Én is nézem, bár nekem már nem 
újdonság, közelről is láttam, ültem is 
benne. Most mégis valami különös érzés-
sel nézem, követem tekintetemmel, mi-

közben valami rettenetes gondolat tódul 
az agyamba. Mi történne, ha?... Ha most 
a Budapest—Szeged között közlekedő gép 
helyett valamilyen más jelzésű gép száll-
na Szeged fölött, s nem békés utasokat, 
hanem bombát szállítana? Mi történne, 
ha gyilkos terhéből az atom-, vagy hidro-
génbombákból csak egyetlen egyet is ide, 
a város közepébe, a Rákóczi tér környé-
kére dobna? Mi történne?... Hova len-
nének az édesanyák féltve őrzött szeme-
fényei, a játszadozó, pajkos gyerekek. 
Mivé lennének az új házak a Mérey ut-
cában. Még a puszta gondolat is verej-
tékcseppeket fakaszt halántékomon. 

Úristen...! Mi ez a vijjogás, sziréná-
zás, mintha máris bomba• hullana lefelé. 
összébb húzom nyakam, mintha ez segí-
tene. Pedig nincs szükség segítségre. Csak 
a tűzoltólaktanya mellől egy mentőautó 
fordul ki a Kossuth Lajos sugárútra. 
A járókelőket figyelmezteti vijjogva, hogy 
adjanak helyet, csináljanak szabad utat, 
emberélet megmentéséért siet. Vagy ta-
lán éppen vajúdó asszonyhoz, hogy kli-
nikára szállítsa. Elrohan az autó, a hin-
ta tovább száll, s a labda ismét repül. 
Az épülő háznál malterosládát emel ma-
gasba a daru. Süt a nap, tavasz van, 
béke van. 

Igen, béke, reményt nyújtó béke van. 
A remény is erősödik. Az elmúlt napok-
ban nagyon sokat erősödött. A Szovjet-
unió egyoldalúan beszüntette az atom-
robbantási kísérleteket. Ismét példát mu-
tatott a béke őre. Követeljük, hogy a 
nyugati hatalmak is hasonlóan cseleked-
jenek! Követeljük, mert az emberiségről, 
az emberek százmillióinak egészségéről, 
magunk és utódaink, gyermekeink életé-
ről, jövőjéről van szó. 

( n - p ) 

a most kezdődő takaré-
kossági mozgalom nem . . „ , „ , , , , 
kampány, - rendszeres halai es eletrekeltes kutatasi 
céltudatos feladatnak kell 
tekinteni. 

Szólott arról, hogy terveket 
dolgoztak ki a vasút fejlesz-
tésére. Igyekeznek gőzmoz-
donyok helyett megfelelő 
Diesel-motorkocsikat beál-
litani, a kulturáltabb utazás 
biztosításáért. 

A hozzászólásokra Annus 
elvtárs válaszolt, majd a 
kommunista aktíva tanács-
kozása Zalahegyi elvtárs 
zárszavával ért véget. 

eredményei a Szovjetunióban 

Ú j színfolt az űjszegedi hídfőnél: 

Kisdobos-játszótér, úttörő 
sporttelep 

A héten a megvalósulás 
ú t jára lépett a szegedi út-
törő-elnökség nagyszerű ter-

Védnökök — 
akik nem védnökök 

A bál védnökei kö-
zött olvasta nevét egy 
meghívón a többi kö-
zött az MSZMP szegedi 
bizottságának első tit-
kára és a KISZ szegedi 
bizottságának titkára. 
Ez a meghívó a Szege-
di Orvostudományi 
Egyetem ötödéves or-
vostanhallgatóinak bú-
csúbáljára hívja meg a 
vendégeket. ötéves 
megfeszített munka 
után a legszebb módon, 
jó kiadós, magyaros bá-
lon búcsúznak az egye-

tem padjaitól, profesz-
szoraiktól, egymástól, 
hogy az életbe lépjenek 
és munkálkodjanak a 
magyar egészségügyön. 
Szép ... j szép ..., de 
mennyivel szebb lett 
volna, ha a védnökség 
névsorának összeállítá-
sánál is alkalmazkodtak 
volna a jó magyar ha-
gyományokhoz és a véd-
nököket felkérték volna 
e megtisztelő megbíza-
tásra. így az a furcsa-
ság adódott, hogy a fel-
kérés nélküli védnökök 
nem tekintendők tény-

: legesen védnököknek, 
; mert tudtuk nélkül 
] használták fel nevüket. 
: Ez pedig nem szép do-
: log. Ettől függetlenül jó 
j mutatást kívánunk mi 
• is az utolsóéves orvos-

tanhallgatóknak. 

: 

ve: a kisdobos-játszótér és 
úttörő-sporttelep létesítése. 
Az elnökség tagjai, vala-
mint az I. kerületi tanács 
v. b. elnöke és építési-köz-
lekedési előadója megtekin-
tették és alkalmasnak ta-
lálták a Torontói tér űjsze-
gedi, uszodával szemben lé-
vő területét. A kerületi ta-
nács végrehajtó bizottsága 
korábbi határozata szerint 
tehát az úttörőmozgalom 
megkapja ezt a térséget, sőt 
a v. b. gondoskodik annak 
bekerítéséről. A terület 
rendbehozatala majd a paj-
tásokra vár, akik már más-
kor is bebizonyították az 
ilyen ügy iránti lelkesedé-
süket. 

A munkálatok május l - e 
után már megkezdődnek. A 
tervek szerint a térség egyik 
felén a "kisdobosok* — hat-
tízévesek — játszótere, a 
másik felén az úttörők — 
tíz-tizennégy évesek — 
sporttelepe lesz. 

A játszótér és a sportte-
lep egybefüggő, bármelyiket 
használhatja bármelyik kor-
osztálybeli fiatal. Lesz ott 
csúszda, körforgó, gyűrűhin-
ta, korlát, nyújtó, rop-, kézi-
labda- és teniszpálya, s a 
versengéshez hatvanméteres 
futópálya is. Létesítenek 
ezenkívül magas- és távol-
ugróhelyeket. 

A játék és sportolás dél-
előtt és délután nevelők fel-
ügyeletével folyik, nem kell 
tehát aggódniok a szülőknek, 
hogy baj történik gyerme-
kükkel. A Tarontál téri tér-
ségen kívül szemet vetettek 
még az úttörők a szemben 
lévő, töltésen túli árterület-
re is. Itt futballpálya készí-
tését tervezik, ahol majd 
összemérik egyes iskolák 
csapatai a tudásukat. 

— Sztrájk sú j t ja a norvé-
giai mozikat. Oslóban (Nor-
végia) a mozigépészek és a 
személyzet általános sztrájk-
ja miatt a mozitulajdonosok 
heti vesztesége 12 500 angol 
fontra rug. Az oslói dolgozók 
támogatják a sztrájkot, az 
elmúlt napokban 12 ezer al-
kalmazott és 2500 szállítási 
munkás lépett sztrájkba ma-
gasabb bért követelve. 

Az Ogonyok 5. száma I. 
Zajcev cikkét közli, aki eze-
ket í r ja: 

Ismeretesek olyan esetek, 
amikor az emberek súlyos 
sebesülés, vagy nehéz mű-
tét után az úgynevezett kli-
nikai halál állapotába kerül-
nek, s a laboratóriumokban 
kidolgozott eljárások segít-
ségével visszaadják őket az 
életnek. 

Az élet visszaadása azon-
ban csak akkor sikerül, ha 
a halál állapxyta nem halad-
ja meg az 5—6 percet. 

Hogyan lehetne átlépni 
ezt az 5—6 perces határt és 
hogyan lehetne életrekelteni 
a szervezetet a szívműködés 
és a lélegzés megszűnése óta 
eltelt hosszabb idő múlva? 
E probléma megoldásán fá-
radoznak a Szovjet Tudomá-
nyos Akadémiához tarto-
zó szervezet-felélesztési kí-
sérleti fiziológiai laboratóri-
um dolgozói. A kollektíva 

vezetője G. A. Nyegovszkij 
professzor. 

Néhány évvel ezelőtt a 
laboratóriumban a fenti cél-
ból alkalmazni kezdték 

a szervezet mesterséges 
hűtését. 

(Hipotermia.) Abból a felté-
telből indultak ki, hogy a 
sejtbomlás alacsonyabb hő-
mérsékleten sokkal lassab-
ban megy végbe. 

Az első kísérleteket ku-
tyákon végezték. A mester-
ségesen létrehozott alacsony 
hőmérsékleten a klinikai ha-
lál beállása után egy egész 
órával sikerült életrékelteni 
a kutyákat. 

Ma már majmokkal foly-
nak a kísérletek. Ezzel kap-
csolatban Nyegovszkij pro-
fesszor a következőket mon-
dotta: 

— Meggyőződésünk, hogy 
a hipxrtermikus viszonyok 
között az emben szervezet is 
feléleszthető a halál után 
eltelt 5—6 percnél hosszabb 
idő múlva is. Éppen a m a j -
mokkal végzett kísérletek 
segítenek e kérdés megoldá-
sában. Eddig három majmot 
keltettünk életre, közülük 
kettőt 10 perccel, egyet pe-
dig 

20 perccel a halál 
után. 

A majmok remekül érzik 
magukat, mintha mi sem 
történt volna. A kísérleteket 
folytatjuk. A halál és az 
életrekeltés folyamatainak 
tanulmányozása a majmo-
kon hipotermikus viszonyok 
közepette sok értékes ta-
pasztalatot nyúj t az emberi 
életért vívott harcban. 

Csökkent 
a konzervkészítmények ára 

A papírhulladékból 
új könyvek késsiilnek 

I begyűjtésben eddig a gyakorló iskola tanulói vezetnek 

Az Országos Árhivatal, a 
Pénzügyminisztériummal 

egyetértésben a lakosság 
jobb ellátása érdekében egy-
szeri árleszállítást rendelt el 
a konzervkészítményekkel 
kapcsolatosan. Kiemelve pél-
dául a konzerv szilvakészít-
ményeket április 15-től jú-
lius 15-ig a fél literes rumos 
szilva 10 forint helyett 7, 
az egy és egynegyed literes 
fűszerezett darabos szilva 

12 f o r i n t 9 0 f i l l é r h e l y e t t 9 . 
az egyliteres kékszilva jam 
12.80 helyett 9, a szilvaíz 
kilónként 10 forint 30 fiilér 
helyett 7 forint 20 fillérért 
kapható. 

A konzervkészítmények 
árleszállításával összefüggően 
ismét forgalomba kerül a 
közkedvelt paradicsomlé, me-
lyet félliteres üvegesben kí-
nálnak eladásra a boltok. 

II szeged! villamos- és autóbusz-
forgalom zavartalanságáért 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

és az esti utolsó kocsiknál 
— amikor munkába sietnek, 
vagy hazatérnek a dolgozók 
— elrendelték a kötelező 
csatlakozást, tehát a vonal-
kereszteződéseknél be keil 
várni egyik kocsinak a má-
sikat. 

Ni a goromba ? 
Foglalkozott az állandó-

bizottság a közlekedési vál-
lalat dolgozóinak és az uta-
zóközönségnek a viszonyával 
is. A bizottság ezzel kapcso-
latban közli, hogy az ilyen-
irányú panaszokat csak ak-
kor tudják kivizsgálni, ha 
azok konkrétak. Tehát nem 
elég csak azt megírni, hogy 

gorombáskodtak valakivel, 
hanem közölje a sértett, mi-
kor, melyik számú kocsin, 
milyen útvonalon történt az 
eset. Helyesléssel állapította 
meg az állandóbizottság, 
hogy az SZKV a közelmúlt-
ban két, Steiner Béla és 
Szalma Imre nevű alkalma-
zottját elbocsátotta, mert is-
mételten gorombáskodtak az 
utasokkal. Megállapította 
azonban azt is, hogy több 
esetben az utas viselkedett 
kihívó módon. Éppen ezért, 
amikor az állandóbizottsag 
elhatározta, hogy fokozott 
mértékben ellenőrzi a jegy-
kezelők munkáját , egyben 
kéri az utazóközönséget is, 
hogy adja meg a kellő meg 
becsülést a közlekedési vál-
lalat dolgozói számára. 

Fontos népgazdasági ér-
deket szolgál a rendszeresen 
megrendezésre kerülő pa-
p í r . és rongyhulladék-gyüj-
tés. A mostani áprilisi gyűj-
tési akció is ezt a célt szol-
gálja. Minden ilyen alka-
lommal szép sikereket ér-
nek el az általános iskolá-
sok, akik szorgalmas gyűj-
tögetéssel nagyban hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a papír-
és rongyhulladékból ismét 
ú j könyvek, füzetek és egyéb 
papíráruk kerüljenek vissza 
a gyártási folyamat után, 
mint használati cikkek. Az 
eddigi gyakorlattól eltérően 
a kisiskolások szabad ide-
jüknek csak egy részét for-
dít ják a gyűjtési munkála-
tokra, nehogy a tanulás ro-
vására szorgoskodjanak. Ez 
így is van rendjén. 

Az 1. számú gyakorló is-
kola tanulóinak kétnapi 
gyűjtési eredményéről igen 
szépen nyilatkozott a MÉH 
Vállalat vezetősége. Közel 
öt és fél mázsa papír , ós 
két mázsa rongyhulladékot 
jut tat tak eddig a zuzdagá-
pek alá. A Dózsa György 
fiúiskola is összesen két má-
zsa hulladék felkutatásával 
szorgoskodott, de nem így a 
móravárosi iskola tanulói, 
akik mindössze ötven kiló-
nyi papír- és rongyhulladék 
gyűjtésével rukkoltak ki az 
eddigi, tőlük megszokott 
több mázsás tételek helyett. 
Nem tartott még gyűjtési 
napot a Mérey utcai leány-
iskola, amely eddig minden 

esztendőben elvitte a ha-
sonló gyűjtési alkalmakkor 
az elsőséget, s a vele járó 
szép pénzösszeget is. 

A hulladékgyűjtési akció 
természetesen nemcsak a 
kisiskolások dolga és ügye, 
hanem a felnőtteké is, töb-
bek között az üzemeké, in-
tézményeké és különbözó 
hivataloké is. Éppen ezért 
szükséges, hogy az április 
végéig tartó gyűjtési akció-
ban hajtsák végre a selejte-
zést a sokéves, elfekvő s 
már semmire sem való ira-
tok, akták és egyéb hasz-
nálaton kívüli papírfélesé-
gek raktározásában, hogy 
ezek begyűjtésével is több 
ú j papírunk legyen. 

13 év ut'n is öl 
az atombomba 

Egy megcsonkított japán 
leány, aki 1945-ben túlélte 
az amerikaiak hirosimai 
atombombázását, a minap 
szülővárosában »-rádióaktív 
rákbetegségben* meghalt. 

Hideko Hirata egyike volt 
annak a 24 japán leánynak, 
akiket az Egyesült Államok-
ban akartak gyógykezelni. A 
fiatal japán leányt már nem 
tudták megmenteni, halála 
figyelmeztetés mindazoknak, 
akik az emberiséget atom-
háboorús kalandba akar ják 
belesodorni. 


